
Slovenský zväz orientačných športov, Junácka 6, 832 80 Bratislava 

POKYNY 
Bratislavský víkend na Bielom kríži  

Slovenský rebríček jednotlivcov INOV8 CUP 2017  
v orientačnom behu na stredných a dlhých tratiach 

 
Usporiadateľ:  Slovenský zväz orientačných športov, Junácka 6, Bratislava 
Technické zabezpečenie: ŠK VAZKA Bratislava 
Termín: 17.6.2017 (sobota)   stredná trať 

  18.6.2017 (nedeľa)   dlhá trať  
Klasifikácia pretekov: Denné preteky jednotlivcov v orientačnom behu s určeným poradím 
kontrolných stanovíšť na strednej a dlhej trati 
Centrum pretekov: lúka s chatou Včelín, Biely kríž, Svätý Jur , GPS 48.248114, 17.143884 
Doprava:  

- peši z parkoviska na Potočnej ulici v Bratislave - Rači, konečná MHD autobusu č.56, kapacita 
parkoviska cca 30 áut, pešia vzdialenosť do centra cca 3,5 km s prevýšením 300 m po modrej 
značke.  

- zabezpečujeme kyvadlovú autobusovú dopravu na zhromaždisko z parkoviska pri Kauflande 
na Púchovskej v Bratislave - Rači.  Poplatok 1 € / platiť pri nastupovaní šoférovi autobusu, 
platba zahŕňa aj cestu naspäť.  

Približné odchody autobusu : 

17.6. sobota 18.6. nedeľa 

Rača - Biely Kríž 

10:45 - 11:00 

11:20 - 11:35 

11:55 - 12:10 

12:30 - 12:45 

Biely Kríž - Rača 

15:00 - 15:15 

15:30 - 15:45 

16:05 - 16:20 

16:40 - 16:55 

Rača - Biely Kríž 

07:45 - 08:00 

08:20 - 08:35 

08:55 - 09:10 

09:45 - 10:00 

Biely Kríž - Rača 

13:00 - 13:15 

13:35 - 13:50 

14:10 - 14:25 

14:45 - 15:00 

Parkovanie: parkovisko pri Kauflande na Púchovskej - východisko kyvadlovej autobusovej dopravy, 
alebo parkovisko na Potočnej ul.- východisko pre peší prístup. 
WC:  mobilné na zhromaždisku 
Zdravotná služba: lekár v cieli pretekov 
Prezentácia: sobota : 11:00 -12:00 hod. 
                      nedeľa :  8:00-8:30 hod. 
Žiadame členské kluby SZOŠ, aby prezentoval zástupca klubu vždy celý oddiel spoločne (aj s 
prípadnými zmenami). Akékoľvek zmeny s dopadom na štartovku - najneskôr 15 minút pred koncom 
prezentácie. 
Štart 00 :      sobota 17.6.2017 o 13:00 hod. 

          nedeľa 18.6.2017 o 9:30 hod. 
Značenie na štart - modrobiele stužky 
Vzdialenosti:  
Centrum - konečná zástavka kyvadlového autobusu 10 m 
Centrum - štart sobota 450 m / prevýšenie 10 m 
Centrum - štart nedeľa 1200 m / prevýšenie 5 m 
Centrum - cieľ sobota 0 m 
Centrum - cieľ nedeľa 0 m 
Centrum - ubytovanie 5,5 km 

https://goo.gl/maps/5DSwpYQPQst
https://goo.gl/maps/Tt79anFQ6JL2
https://goo.gl/maps/5DSwpYQPQst
http://www.vba.sk/


 
Mapa: 

- Včelín, mapa pre orientačné športy podľa normy ISOM 2000, mierka 1:10 000, e=5m,  
autori: E. Cigoš, Z. Lenhart, revízia VBA jar 2017 

- veľkosť v sobotu A4 pre všetky kategórie, bez vodovzdornej úpravy, k dispozícii euroobaly na 
štarte 

- veľkosť v nedeľu 262x297 mm vodovzdorný obal pre kategórie M-18, M-20, M21-E, M21-B, 
M35-, M40-, M45- a W21-E. Ostatné kategórie A4, bez vodovzdornej úpravy, k dispozícii 
euroobaly na štarte 

Špeciálne symboly: čierny krížik- zvláštne umelé objekty, táborisko, spadnutý krmelec, plotové 
pletivo, prístrešok, WC 
Opis terénu: preteky budú prebiehať v CHKO Malé Karpaty, v blízkosti kopca Hviezda /v. 568 m n.m. 
a Kozí chrbát 512 m n.m./. V dolnej časti mapy sa nachádza prameň Vydrice. V časti územia je čistý 
prevažne listnatý kopcovitý les, ploché aj strmšie svahy, priemerná sieť ciest, viacero menej 
zreteľných priesekov a starých ciest, niektoré nezakreslené do mapy, časť terénu je porastovo pestrá 
s vývratmi a kôpkami po vývratoch, v niektorých častiach lesa sú popadané konáre po prerezaní lesa, 
lokality s podrastom so žihľavou alebo ostružinami,  vyskytujú sa zbytky ohrád, drôtené pletivo 
popadané na zemi - nezakreslené v mape. Odporúčame ochranu dolných končatín. V 
severozápadnej časti mapy sa pohybuje veľa lesnej zveri.  
Prosíme, buďte pozorní na lesných cestách, kde sa pohybuje množstvo turistov a cyklistov. 
Upozornenia: odporúčame pretekárom, aby sa pripravili na premenlivé počasie s prehánkami. Výskyt 
kliešťov. V sobotu na strednej trati veľká hustota kontrol v teréne. Niektoré trate sa krížia v uzlových 
kontrolách, to znamená, že uzlová kontrola sa prebieha dvakrát. Pozor na správne poradie, je 
potrebná zvýšená pozornosť pri odbehu na správnu kontrolu. Odporúčame dôsledne čítať opisy 
kontrol. 
Povinné úseky: úsek zo štartu na mapový štart je povinný úsek, bude vyznačený v mape a v teréne 
stužkami, pretekári sú povinní ho dodržať.  
 

                                                   
   príklad kríženia tratí na uzlových kontrolách        povinný úsek na mapový štart vyznačený na mape 
 
Štartovné: 
RD, N, M/W-10, -12 4€ za jedny preteky 
M/W-14, -16, 60-, 65-, 70-, K3 6€ za jedny preteky 
ostatné kategórie 8€ za jedny preteky 
Dĺžky tratí: 

Kategória 
Sobota 17.6. Nedeľa 18.6. 

Dĺžka 
(km) 

Prevýšenie 
(m) 

Počet 
KS 

Dĺžka 
(km) 

Prevýšenie 
(m) 

Počet 
KS 

M/W-10, RD 1,77 40 9 1,9 85 8 
K3 2,92 70 14 3,6 145 9 
M/W-12, N 1,9 45 12 2,3 100 6 
M-14A 2,68 65 14 3,6 165 8 
M-16A 3,38 75 15 5,2 240 10 
M-18A 3,95 115 18 8,2 370 13 



M-20A 4,85 210 18 9,5 395 17 
M21-E 6 245 22 12,2 475 22 
M21-B 5,09 210 19 8,2 370 13 
M21-D 4,13 125 19 4,1 220 9 
M35-A 5,09 210 19 9,5 395 17 
M40-A 4,85 210 18 7,3 260 11 
M45-A 4,13 125 19 7,3 260 11 
M50-A 4,1 125 16 5,4 260 10 
M55-A 3,95 115 19 5,5 260 10 
M60-A 3,38 75 15 4,8 215 11 
M65-A 2,92 70 14 4,1 220 9 
M70-A 2,69 65 14 4,1 145 9 
W-14A 1,9 45 12 3,5 135 8 
W-16A 2,68 65 14 3,6 165 8 
W-18A 3,38 75 15 5,2 240 10 
W-20A 4,1 125 16 5,5 260 11 
W21-E 5,09 210 19 8,2 370 13 
W21-B 3,95 115 18 5,4 260 10 
W35-A 4,13 125 19 5,4 260 10 
W40-A 4,1 125 16 5,5 260 11 
W45-A 3,95 115 18 5 260 10 
W50-A 3,38 75 15 4,8 215 11 
W55-A, 
W60-A, 
W65-A 

2,92 70 14 4,1 145 9 

 
Opisy KS: sú vytlačené na mapách a v papierovej forme aj v centre pretekov; pre kategórie RD a N 
aj v slovnej forme 
Klubové stany: je možné umiestniť na lúke v centre pretekov 
Raziaci systém: elektronické meranie SportIdent kompatibilné s čipmi rady 5-11 
SportIdent, zapožičanie SI čipu  … 2€ 
Za stratu čipu budeme požadovať úhradu vo výške 30€ 
Časový limit: sobota - 120 min., nedeľa - 180 min. 
Vyčítanie čipov: v centre pretekov 
Štartovná listina: bude zverejnená na internete 
Obrázková trať: na lúke v centre pretekov; v sobotu voľný štart medzi 12:30-14:00 hod; razenie 
priamo do mapky, v nedeľu medzi 9:30 - 12:00 hod. 
Umývanie: provizórne, potok Vydrica 
Vyhlásenie výsledkov:  v nedeľu 18.6.2017 asi o 13.30 hod. Vyhlasujú sa celkové výsledky za dva 
dni, podľa súčtu časov. Vo všetkých kategóriách budú vyhodnotení prví traja pretekári. Obdržia 
medailu a diplom, pretekárov v kategóriách od 10 do 14 odmeníme sladkosťou, v kategórii M/W-10 
budú vyhlásení spolu s prvými troma aj všetci ostatní pretekári. Pretekári RD budú vyhlásení všetci 
bez určenia poradia a tiež dostanú malú odmenu. Po vyhlásení výsledkov bude tombola o ceny od 
firmy Sanasport. 

 
Informácie: na stránke http://ob.vba.sk/2017  a http://www.orienteering.sk/ 
Výsledky: budú zverejnené na https://is.orienteering.sk/competitions/1315 
Ubytovanie: bude možné v sobotu od 17,00 hod. 
Občerstvenie: po dobehnutí v cieli voda, v nedeľu na dlhej trati budú občerstvovačky s vodou, 
symbolom vyznačené na mapách. V centre pretekov v bufete Včelín je možné kúpiť polievku a 
nápoje, v sobotu na lúke bude tiež stánok s kávou. 

http://ob.vba.sk/2017
https://is.orienteering.sk/competitions/1315
http://www.orienteering.sk/


 
Predpis: preteká sa podľa pravidiel OB, súťažného poriadku a príslušných vykonávacích predpisov k 
súťažiam na rok 2017 
 
Funkcionári pretekov: 

riaditeľ pretekov: Miroslav Lago R2 
hlavný rozhodca: Juraj Šmelík R1 
staviteľ tratí (sobota): Peter Mlynárik R2 
staviteľ tratí (nedeľa): Barbora Šmelíková R2 
časomiera: Mikuláš Šabo R1 

  
VŠETCI ŠTARTUJÚCI SA ZÚČASTŇUJÚ PRETEKOV DOBROVOĽNE A NA VLASTNÚ 

ZODPOVEDNOSŤ, BEZ NÁROKU NA ODŠKODNÉ PRI ZRANENÍ ALEBO ÚRAZE SPÔSOBENOM 
POČAS ALEBO NÁSLEDKOM TÝCHTO PRETEKOV. 

 
ĎAKUJEME NAŠIM PARTNEROM : 

 

  

 

 
  

 

  

  

 
Prajeme Vám všetkým vzrušujúci športový zážitok. ☺ 

http://www.bratislava.sk/
http://www.region-bsk.sk/
http://www.orienteering.sk/public/files/Predpisy/OB/VP_OB_2017_FINAL.pdf
http://www.region-bsk.sk/
http://www.bratislava.sk/
http://www.orienteering.sk/public/files/Predpisy/OB/VP_OB_2017_FINAL.pdf
http://www.orienteering.sk/public/files/Predpisy/OB/Sut_Por_OB_2016_FINAL.pdf
http://www.orienteering.sk/public/files/Predpisy/OB/PRAV_OB_2016_FINAL.pdf

